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Novo olhar sobre a Região Nordeste de Amaralina: o impacto das ações culturais do 
Programa Viva Nordeste. 

Tatiane dos Santos Souza1 

Resumo: O artigo apresenta as experiências e ações culturais realizadas no bojo de um 
Programa de desenvolvimento local na Região Nordeste de Amaralina (RNA), comunidade 
popular de Salvador, estigmatizada pela violência e graves problemas sociais. Discute o 
papel das redes nas organizações sociais da atualidade, a partir da experiência do Conselho 
de Cultura Popular da RNA (CONCULT) e o papel da cultura na efetivação da cidadania 
para todos.  
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Uma resposta introdutória 

... um outro Nordeste é possível. 
Sexto Sentido2 

 

Á guisa de uma resposta, esse pensamento explicitado pelo grupo cultural Sexto 

Sentido funciona como uma espécie de expressão mágica, dando sentido a tudo e reunindo 

a todos numa difícil tarefa: transformar a realidade social da região Nordeste de Amaralina 

(RNA). A mensagem, que segue para um destinatário anônimo, mas claramente 

identificável, integra um outro discurso. Distante dos olhares impiedosos e estigmatizantes 

da sociedade capitalista, do senso comum que restringe as possibilidades de ser de 

localidades e pessoas como estas, há o convite para um desvelamento.  

                                                 
1 Mestranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade 
Federal da Bahia e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa na Bahia (FAPESB). 
tati_souza2004@yahoo.com.br 
2 Grupo cultural Sexto Sentido é constituído atua na região desde 2004, com projetos sociais nas áreas de 
Educação, Arte e Comunicação. 



Acreditando no potencial da RNA, comunidade popular de Salvador com cerca de 

83 mil habitantes, foi criado em 2004 o Viva Nordeste, programa de desenvolvimento 

integrado, liderado pela Secretaria do Trabalho, Ação Social e Esporte (SETRAS) em 

parceria com órgãos públicos, iniciativa privada, organizações sociais e moradores. Este 

artigo busca refletir sobre as ações e experiências realizadas a partir de 2005 no campo da 

cultura, como estratégia de enfrentamento a graves problemas sociais que afligem a 

comunidade, a exemplo da violência.  

 

A miragem – uma imagem instituída 

Na região do Nordeste de Amaralina, as crianças crescem aprendendo a se proteger de 
tiroteios. Precisam decorar a complicada geopolítica da área, já que por causa das rixas nem 
todo mundo pode ir a todo lugar. Conhecer alguém que vende drogas a poucos passos de 
sua casa é fácil. Ter a consciência de que esta seja talvez a única fonte de renda ao seu 
alcance também. Muitos tiveram amigos mortos por causa do tráfico. E quase todo mundo 
tem alguma história para contar.  

O texto acima é parte da matéria Como vivem os jovens do tráfico em Salvador, 

publicada pelo jornal A Tarde, em 23 de abril de 2006, nas páginas 4, 5 e 6. A reportagem 

inaugurava o novo layout do veículo: novas cores, fotos impactantes e matérias “quentes”. 

Era nítida a inspiração encontrada em outros produtos midiáticos, que tiveram sucesso de 

público no Rio de Janeiro.  

Com base em depoimentos de jovens supostamente envolvidos com o tráfico de 

drogas, além das exigidas estatísticas oferecidas por um órgão de credibilidade, o IBGE, os 

jornalistas constroem uma cena assustadora, que consegue despertar nos leitores, de classe 

média e alta, uma dose de indignação e medo. Por outro lado, contribui mais uma vez para 

exacerbar a baixa estima dos moradores e o abismo social que delimita as fronteiras reais e 

simbólicas numa grande cidade. 

Ao retratar espaços como os bairros populares ou os subúrbios, a mídia opta por uma lógica 
que prioriza as notícias geradoras de impacto, aquelas relacionadas às demandas ou 
problemas de caráter social que atingem a população. (...)No que diz respeito, 
especificamente, à midiatização  de problemas sociais como a violência, os meios de 
comunicação exercem grande influência na criação e disseminação das crenças e opiniões 
da sociedade acerca da temática (OLIVEIRA, 2006, p.9). 



Embora reféns de uma realidade excludente e opressora, lideranças locais e grupos 

organizados expressaram seu descontentamento com a matéria produzida, reuniram-se com 

os jornalistas, mostraram outras versões dos fatos. Exigiram do jornal A Tarde uma 

retratação pública, que acabou acontecendo no dia 30 de abril de 2006, com a matéria 

Ativismo social como arma, na página 12, com um espaço bem menor que a primeira 

reportagem.  

A RNA pertencente à Região Administrativa VII da cidade de Salvador. Rodeada 

por bairros de classe média alta, como Pituba, Itaigara e Rio Vermelho, é constituída pelos 

bairros da Santa Cruz, Vale das pedrinhas, Nordeste de Amaralina e Chapada do Rio 

Vermelho. Numa área de 203 ha, de terreno acidentando, moram 82.976 pessoas, 

configurando uma densidade demográfica de 408 hab/ha. A população é 

predominantemente afro-descendente e jovem. De acordo com os dados do IBGE, 88% da 

população da Região Nordeste de Amaralina é parda ou negra, 49% das pessoas têm menos 

de 25 anos e apenas 9% da população tem acima de 55 anos. A faixa mais populosa se 

concentra entre os 10 e 19 anos. 

O problema da moradia se associa à baixa escolaridade da população. Apenas 38% 

dos moradores estão na escola, sendo que 61% ainda não completou o Ensino Fundamental, 

correspondente a oito anos de estudo, e 24% sequer terminou as séries iniciais. O estudo 

revela mais um paradoxo: o número de instituições de ensino, públicas e comunitárias, 

disponível à população em idade escolar é insuficiente, embora sejam altas as taxas de 

evasão de quem conseguiu uma vaga para estudar. Isto revela que o problema da 

universalização da educação passa não apenas pela oferta, mas pela possibilidade de 

diálogo com a realidade local, sendo capaz de atrair e fixar esse público na escola.  

A situação do trabalho, consequentemente, é gravíssima. O índice da população 

economicamente ativa com ocupação e renda é inferior ao da cidade de Salvador (49,5%), 

considerada uma das capitais com maior número de desempregados. Apenas 39% desse 

contingente (32.627 pessoas) está empregado ou desenvolvendo atividades remuneradas, 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 1: População de 10 e mais ocupada, segundo área de ponderação 

 



ÁREA DE 
PONDERAÇÃO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

 

          PEA 
POPULAÇÃO 

OCUPADA 
TAXA DE 

OCUPAÇÃO 
Nordeste de 
Amaralina 

 
25.466 

 
21.683 

 
9.950 

 
39% 

Santa Cruz, Vale das 
Pedrinhas e Chapada 

 
57.510 

 
46.877 

 
22.677 

 
39% 

 

         TOTAL 
 

82.976 

 
68.560 

 
32.627 

 
39% 

Fonte: Dados de amostra censitária por área de ponderação. IBGE/2002 
 

Num cenário como este, já era esperado que a violência e, de maneira geral, a 

supressão dos direitos humanos ganhasse uma força quase incontrolável. Pesquisa realizada 

pelo Fórum Comunitário de Combate à Violência (UFBA) e associações locais revela que a 

região Nordeste de Amaralina encabeça as áreas onde o homicídio é a principal causa 

mortis, ou seja, um problema de saúde pública. Em 2000, das 116 mortes por causas 

violentas ocorridas na Região, 34% ocorreram por homicídio. Numa escala crescente, esses 

homicídios vitimam principalmente jovens e adolescentes, negros ou pardos, com grau de 

instrução, predominantemente, limitado ao 1º grau e pobres. 

Embora não possamos pincelar esta realidade com cores mais amenas, pois se trata 

do retrato perverso de desenvolvimento implementado pela globalização, ela ainda possui 

nuances, que acreditamos necessitam ser externadas, valorizadas e potencializadas. 

Especialmente através de ações culturais, as organizações comunitárias – em número 

considerável como veremos adiante – conseguiram atrair o investimento externo para 

construir um programa local de desenvolvimento endógeno, tendo como princípio a 

valorização da identidade e cultura local.  

(...) o papel da cultura também deve ser considerado como um fim desejável em si mesmo, 
que é o de conferir sentido à nossa existência. (...) Cultura, pois, não significa apenas um 
elemento do progresso material: ela é a finalidade última do desenvolvimento definido 
como florescimento da existência humana em seu conjunto, em todas as formas 
(CUÉLLAR, 1997, p.32-33 apud ALBINO, 2005, p.8). 

 

A descoberta - campo de ação 



A globalização é o mar distante 
Do mundo da periferia, e daí?3  

 

O nosso tempo, marcado pelas revoluções tecnológicas da informação e 

comunicação, ainda configura-se pela lógica do capital, cada vez mais concentrado em 

poucos países ricos. Sociedade em Rede, Sociedade do Conhecimento ou Era Digital, todas 

essas nomenclaturas estão referindo-se a mudanças significativas na forma de produzir, 

consumir, difundir informação e conhecimento. Segundo Manuel Castells, nossa época 

caracteriza-se, em suma, pela globalização das atividades econômicas, organizações 

atuando em rede, virtualização da cultura, sistemas de mídia onipresentes e transformações 

das bases materiais: espaços de fluxos e virtualização do tempo (1999, v.2, p.17).  

Toda essa matriz cultural vem acirrando as desigualdades sociais em nível mundial, 

com a concentração do poder nas mãos do capital financeiro e a diminuição da autonomia 

dos Estados-nações, enquanto provedores do bem-estar social. Ao mesmo tempo em que 

intensifica as mazelas da desigualdade nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 

tem estimulado o surgimento de novos processos de organização e participação, através de 

movimentos sociais identitários ou de construção democrática; seja pelo rompimento ou 

diálogo com as estruturas vigentes, criando alternativas de crescimento e valorização local.  

Estamos diante de um novo “encantamento” do mundo, no qual o discurso e a retórica são o 
princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos, já que a 
informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela 
busca convencer (SANTOS, 2006, p.39). 

Nesse contexto, a cultura ganha novos significados e se torna uma espécie de moeda 

forte para negociação, já que podemos defini-la enquanto consolidação da identidade 

pessoal e coletiva, meio de educação e inclusão social, promotora da diversidade, geradora 

de renda e de mão de obra qualificada, criativa e inovadora (REIS, 2005). Como afirma 

Canclini, a cultura reverte-se de diferentes sentidos a depender dos usos e interesses de 

quem a aborda:  

Para as antropologias da diferença, cultura é pertencimento comunitário e contraste com os 
outros. Para algumas teorias sociológicas da desigualdade, a cultura é algo que se adquire 
formando parte das elites e aderindo a seus pensamentos e gostos (...) Os estudos 

                                                 
3 Rap Unindo Talentos e Gabiru, de Lima Limão e Everaldo Águia. 

 



comunicacionais consideram, quase sempre, que ter cultura é está conectado (2004, p.13-14 
tradução própria).  

 
Pierre Bourdieu diz que a cultura é constituída por instrumentos simbólicos, que 

exercem um tipo específico de poder sobre os indivíduos. “O poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (1989, p.8 grifo nosso). 

O autor define o campo simbólico como dotado de estruturas e instrumentos de poder, 

através das formas (subjetivas) e objetos (objetivas) simbólicos, como arte, língua, mito, 

religião, ciência, meios de comunicação, além das ideologias, classificadas como estruturas 

de dominação.  

Os símbolos são instrumentos por excelência da <<integração social>>: enquanto 
instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consensus acerca 
do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 
social: a integração <<lógica>> é a condição da integração <<moral>> (Idem, p.10).   

 
Junto a isso, Bourdieu aponta a função política dos sistemas simbólicos, de caráter 

impositivo ou de legitimação de uma classe sobre a outra: as diferentes classes e facções de 

classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do 

mundo social mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de 

posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais 

(Ibidem, p.11). 

Em Gostos de Classe e Estilos de Vida, Bourdieu confere ao capital cultural, 

fundamentalmente, o poder de influenciar as escolhas estéticas (gostos) e éticas (valores) 

das diferentes classes sociais. Só o distanciamento da lógica prática, da urgência cotidiana, 

é capaz de gerar uma disposição ao estético, à contemplação, evidenciada nos estilos de 

vida da classe burguesa. Por outro lado, o autor chama de habitus o princípio unificador e 

gerador de todas as práticas. Pode-se concluir, então, que o aumento do capital cultural 

modifica o habitus dos indivíduos influenciando diretamente nos gostos, no seu estilo de 

vida.   

O que pretendemos com essa reflexão é problematizar a importância do acesso aos 

bens culturais – as artes, manifestações culturais e à informação – como fator de distinção 

social, por um lado, mas fundamentalmente de resistência à dominação. Essa compreensão 

talvez não esteja expressa no discurso das lideranças culturais, nem valorizada 



suficientemente pelo poder público, mas corrobora intuitivamente para a construção de um 

desenvolvimento diferenciado. 

O Programa Viva Nordeste4 iniciou suas atividade em julho de 2004, tendo como 

foco de atuação quatro eixos: Educação, Cultura, Saúde de Empreendedorismo. As ações 

no campo da cultura foram relativamente concentradas no Projeto Unindo Talentos, que 

teve no primeiro ano uma verba de R$ 290.000,00, cerca de 7% do investimento total. Em 

paralelo, foram incentivadas a montagem de um telecentro, um estúdio de som (centro de 

música digital), uma sala de meditação e desenvolvimento de valores, uma escola de 

comunicação e tecnologia (Oi Kabum!) e um núcleo de dança (Fundação Cultural do 

Estado). O Unindo Talentos foi construído e implementado por um conselho gestor 

comunitário formado por doze integrantes dos grupos locais responsáveis pelas atividades.  

Esses grupos entendiam a cultura como mecanismo de defesa contra o processo de 
marginalização crescente da juventude local, na medida em que contrapõe à violência 
crescente as práticas de solidariedade, características das manifestações culturais e, ao 
mesmo tempo, valoriza a riqueza das raízes, em contraposição à pobreza dos recursos 
(RELATÓRIO UNINDO TALENTOS, 2005). 

 O projeto atuou em três frentes: cultura na escola, cultura na rua e cultura como 

fonte de renda. Ofereceu oportunidades de trabalho e capacitação para os artistas locais, 

valorizando movimentos culturais como o Hip-Hop, realizando eventos públicos e oficinas 

de aperfeiçoamento nas diversas linguagens e produção cultural. Contribuiu na montagem 

da infra-estrutura e compra de equipamentos para grupos e bandas de referência, como a 

fanfarra e a filarmônica, além do incentivo à organização dos grupos em redes de 

cooperação, a exemplo do Núcleo de Capoeira do Nordeste de Amaralina (NUCANA).  

Em 2006, o Unindo Talentos teve um orçamento de R$ 390.000,00, 25% superior 

ao primeiro ano, tendo como objetivos o fortalecimento da identidade e dos vínculos 

sociais, o incentivo e formação de redes culturais, o estímulo à escolarização, a geração de 

alternativas de renda e da produção de uma nova imagem da Região Nordeste de 

Amaralina. Um dos grupos que recebeu apoio à sua capacitação e formalização foi o 

Conselho de Cultura Popular da Região Nordeste de Amaraliana (CONCULT), idealizado 

em 2005.  

                                                 
4 O Programa, antes gerido pela Secretaria do Trabalho, Ação Social e Esporte (SETRAS), passou em 2007, 
com o governo petista, a ser gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 
(SEDES), recebendo a nomeação de CSU – Centro Social Urbano.  



É importante salientar que, antes do Programa constituir a chamada Região 

Nordeste de Amaralina, existiam quatro localidades marcadas pelas já explicitadas mazelas 

sociais, uma origem comum e formas de ocupação parecidas, porém fragmentadas pelas 

fronteiras reais e simbólicas instituídas pelo tráfico de drogas. O Viva Nordeste buscou 

romper tais barreiras propondo ações de integração geográfica e cultural, localizando a sua 

sede – Casa de Serviços, no Beco da Cultura, complexo educacional situado no Nordeste de 

Amaralina.  

Para participar dos projetos, os moradores tinham que cruzar inevitavelmente tais 

fronteiras. Num esforço de sedução para a participação, de satisfação de necessidades e da 

criação do sentimento de pertencimento a um território, cuja história valia a pena 

rememorar, cultivar. Ao final de 2006, uma espécie de trégua foi estabelecida entre as 

gangues do tráfico, permitindo que a população transite relativamente com segurança na 

região. 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”: enquanto 
instrumento de conhecimento e comunicação, eles tornam possível o consensus acerca do 
sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 
social: a integração “lógica” é a condição da integração “moral” (BOURDIEU, 2005, P.10). 
 

Para o pesquisador galego Juan Carlos Díaz Macías, o desenvolvimento local deve 

prescindir da participação social, sendo, portanto, integral e integrador. Ele defende que os 

investimentos no capital humano, nos aspectos culturais, são igualmente importantes que os 

econômicos, geralmente privilegiados em projetos ou programas governamentais. 

“Consideramos, portanto, que um modelo de desenvolvimento local deve dar respostas, ao 

mesmo tempo, às necessidades econômicas e produtivas da sociedade e à coesão social, à 

igualdade e à participação social” (2000, p.103 tradução própria). 

  

Modos de agir – percepções e contradições  

 "O desenvolvimento local supõe a delimitação de um território, mas só é possível se 

seus princípios avançarem em estabelecer redes interlocais, urbano-rurais, no âmbito 

regional fortalecendo as identidades coletivas capazes de fazer frente ao sistema" 

(BARBOSA & MIOTO, 2006, p.7).         



Para Leila Dias, a estrutura em rede e a promessa de desenvolvimento social são 

ressignificados na sociedade atual, sendo esta pensada primordialmente como forma de 

organização: social, urbana, transacional e principalmente técnica (2005, p.12). Seus fluxos 

podem ser de natureza migratória, mercadológica, informacional e financeira. Manuel 

Castells corrobora afirmando que as redes conformam uma nova sociabilidade e a difusão 

de sua lógica modifica substancialmente a operação e resultados da produção, do exercício 

do poder e das experiências culturais (1999, p. 498-499).  

Confrontando valores do capitalismo, elas caracterizam-se, em suma, pela 

cooperação, horizontalidade, participação voluntária, dinamismo e engajamento. “A rede 

opera por meio de um processo de radical descentralização de poder” (MARTINHO in 

DIAS, ibidem, p.19).  

 Em relatório oficial e conversas de corredor, aponta-se que um dos maiores 

resultados registrados até o momento com relação às ações de cultura do Programa Viva 

Nordeste é a constituição de uma rede de cooperação cultural no modelo de conselho 

comunitário. O CONCULT foi idealizado em novembro de 2005, quando se realizou uma 

oficina para criação de uma carta de intenções.  

O objetivo formulado pelo grupo inicial era articular e potencializar as expressões 

culturais locais, através da proposição de políticas públicas, estímulo à formação de redes 

culturais e promoção da "abolição das amarras conceituais que impedem o processo de 

desenvolvimento da cultura local". Uma das ações do CONCULT, em 2006, foi o 

cadastramento cultural que, até o momento, já reúne 70 grupos e profissionais da cultura, 

entre eles: 37 bandas de diferentes estilos, 17 grupos de dança, uma fanfarra, uma 

filarmônica (mirim e adulto), 04 grupos de teatro, 03 radialistas, 01 equipe de produção 

profissional, 03 movimentos culturais, 03 entidades que integram escolas e grupos de 

capoeira da região.   

Pouco mais de um ano depois, num processo tenso, marcado pelas disputas de poder 

e até agressões físicas, finalmente em março de 2007, o conselho realizou a fase de 

formalização com a reformulação do estatuto e eleição dos conselheiros. Um jovem atuante 

na comunidade, ex-conselheiro do Unindo Talentos e participante do processo, escreveu em 

manifesto:  



Após anos de discussões, e que discussões, forma-se o Conselho de Cultura Popular do 
Nordeste de Amaralina. Sem dúvida é um fato que interessa à História da região. Afinal, em 
meio a este comboio de lutas pelo espaço, volta e meia, dito e redito dominado por 
opressores, vão as dezenas de organizações que sobrevivem como verdadeiros mercadores 
de escravo; são exumados centenas de sonhos e desejos de mudanças.  

 No final do texto, intitulado Entre tapas e beijos..., diz:  

A formação do Conselho de Cultura da RNA é muito mais que um processo de formação de 
uma entidade. É mais um passo para redefinirmos a posição da Salvador Sub-urbana, 
periférica. É o que há de Malê em nosso povo se revelando. São os diferentes num projeto 
único. É a fecundação de um projeto de disputa contra o poder hegemônico, mesmo que 
seja entre tapas e beijos.  

 Se o poder é uma prática social instituída historicamente, como nos diz Bourdieu, é 

totalmente compreensivo o comportamento e a dinâmica estabelecida na construção do 

CONCULT e nas mais variadas instâncias de participação das comunidades populares. 

Assumir posturas dialógicas, na visão de Paulo Freire, não é uma atitude natural da nossa 

sociedade, mas uma necessidade que se impõe na forma de organização e troca de 

experiências num mundo globalizado, ou seja, numa sociedade planetária em conflito e 

desequilíbrio.  

Marilena Chauí explica que o conceito de hegemonia diz respeito às práticas sociais 

(representações, normas e valores) que se organizam a partir do binômio dominantes e 

dominadas. "Para Gramsci, a hegemonia é a cultura numa sociedade de classes. É 

constituída pela sociedade sob a forma de subordinação interiorizada e imperceptível" 

(CHAUÍ, 1986, p. 22).  

Fitando um novo horizonte - a cultura para que desenvolvimento? 

 Estamos diante de um novo campo de estudo e investimentos. Sabemos que a 

cultura passa a assumir papel importante nas diversas esferas da sociedade, desde a 

economia – com a culturalização dos bens materiais e as indústrias culturais, até a ciência e 

tecnologia, com as comunidades virtuais. Tudo hoje seguramente está revertido de cultura e 

valorizado por esta ótica. Desta maneira, como podemos redefinir nosso campo de trabalho, 

de que cultura e desenvolvimento estamos falando quando nos referimos à comunidades 

populares ou regiões de risco social?  



 Uma das definições de cultura que dialogam com essa questão é a de Helena 

Sampaio: “Cultura é feita de teias de significação que nos permitem a construção do 

entendimento. E este entendimento, no sentido mais habermasiano, para a inclusão social, 

para a superação da pobreza, para a defesa do meio ambiente e as condições para a paz” 

(CANCLINI Et al, 2003, p.44). Cultura torna-se um direito que deve ser assegurado a todo 

cidadão, para que seja capaz de dialogar, criticar e propor mudanças às estruturas sociais 

existentes, numa disputa com o poder hegemônico. 

  Muito mais que respostas, estão em curso experiências que buscam compreender as 

necessidades das pessoas e das comunidades diante de uma realidade confusa. Pensar a 

cultura para o desenvolvimento da Região Nordeste de Amaralina é, primeiro, desmistificar 

o lugar que esta comunidade ocupa no imaginário da cidade, como bairro de ladrão e 

traficante. É permitir que seus moradores desenvolvam a auto-estima, uma identidade 

partilhada e, acima de tudo, construam novos laços de confiança e solidariedade. Utópico, 

talvez, mas isto é apenas um ponto de vista, uma questão de entendimento.  
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